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Mérgeket tartalmazott a házipor

A Levegő Munkacsoport oktatási intézmények, lakások és irodák porának elemzésével
igazolta, hogy a hétköznapokban használt tárgyakban és termékekben lévő kockázatos
anyagok megjelennek a helyiségek háziporában.

Minden mindennel összefügg

Amerikai  vizsgálatok  szerint  a  biszfenol-A  nevű  ipari  adalékanyag  szervezetbe
kerülésével  növekszik  a  szorongás.  Ezt  a  hatást  a  –  hormonrendszer  működését
befolyásoló  anyagokat  (fitoösztrogéneket)  tartalmazó  –  szójában  gazdag  étrend
megszüntette.

További szigorítást szeretnének a dán fogyasztóvédők

Dániában a környezetvédelmi miniszter idén augusztusban korlátozta négy hormonális
hatású  műanyagadalék  felhasználását.  A fogyasztók  egészségével  és  a  környezet
védelmével  foglalkozó  szervezetek  szeretnék  elérni  az  orvosi  eszközök
ftalátmentesítését is.

Vegyi kockázatot jelentenek a szélkerekek

A szélerőművek elektronikai részeinek előállítása a ritkaföldfémek környezetszennyező
kitermelése  és  a  lapátok  összetétele  miatt  is  komoly  környezeti  kockázatot  jelent,
emiatt sokkal jobban ki kellene aknázni az energiatakaékosságban rejlő lehetőségeket.

Az ENSZ a mesterséges vegyületek kockázataira figyelmeztet

A fejlődő  országokban  egyre  nagyobb  kockázatot  jelent  a  vegyipar  térnyerése.  A
mesterséges anyagok biztonságos kezelése nem pusztán a környezetet kíméli, hanem
gazdasági előnyökkel is jár.

Mérgeket tartalmazott a házipor

A Levegő Munkacsoport  két  óvodából,  egy  általános  iskolai  tornateremből,  egy  PC
bontó  üzletből,  három  magánlakásból  és  egy  autóból  származó  pormintákat
elemeztetett. Az összes porminta tartalmazott káros anyagokat. Rendkívül szennyezett
volt  az  iskolai  tornateremből  és  az  egyik  óvodából  származó  minta,  melyekben
kiemelkedő volt a mérgező ólom és hormonkárosító hatású ftalátok mennyisége.



A  mindennapi  tárgyainkban,  környezetünkben  található  anyagok  megjelennek  a
helyiségek  háziporában.  Káros vegyületek  származhatnak többek között  a  műszaki
cikkekből, a műanyagtermékekből, a bútorokból vagy a szőnyegekből.
Simon Gergely,  a  projekt  szakértőjének  számításai  szerint  egyes porminták  magas
ólom-  illetve  ftaláttartalma  aggodalomra  ad  okot.  A  legnagyobb  kockázatot  a
tornateremben  mért  ólomkoncentráció  (994  mg/kg)  jelentheti,  melyből  akár  a
tolerálható napi bevitel (TDI) közel háromszorosa is bejuthat egy 20 kg-os gyermek
szervezetébe. Az ólom sejt- és idegméreg, a szervezet magasabb ólomkoncentrációja
az intelligencia csökkenésével jár. A Levegő Munkacsoport irodájának (227 mg/kg) és
az egyik óvodának a pora (166 mg/kg) is említésre méltó koncentrációban tartalmazta
a nehézfémet.
Az  összes  mintában  találtak  az  elsősorban  a  PVC-termékekben  lágyítószerként
használt ftalátokat. Ezek a kozmetikumokban is fellelhető anyagok beavatkoznak az
emberi  hormonrendszer  működésébe,  károsíthatják  a  szaporodási  képességet,  a
DEHP  lehetséges  rákkeltő  vegyület.  Az  EU-ban  a  gyerekjátékokból  kitiltott  DEHP
koncentrációja a tornateremben (1.750 mg/kg) meghaladta egy 20 kg-os gyermekre
számolt  biztonságosnak  tartott  értéket,  szintje  a  szennyezettebb  óvodában  is
meglepően magas (860 mg/kg) volt.
A tízből hét helyszínen találtak évek óta kivont veszélyes poliklórozott-bifenileket (PCB)
a porban. A PCB-k betiltásukig elterjedtek voltak műszaki cikkekben, sőt festékekben,
ragasztókban  is.  Mivel  a  PCB-k  nem  bomlanak  le  és  felhalmozódnak  az  élő
szövetekben,  emellett  mérgezőek,  mutagének  (génkárosítóak),  gyártásukat  és
felhasználásukat világszerte tiltja a Stockholmi Egyezmény.
A Levegő Munkacsoport idodájában több mint 40 éve betiltott, lehetséges rákkeltő DDT
rovarirtó szert is találtak. Ez vélhetően korábbi rovarirtásokból maradhatott vissza.
A  brómozott  égésgátlók  közül  DecaBDE  volt  jelen  tízből  négy  helyszínen.  A
hormonrendszer  működését  befolyásoló  hatású  polibrómozott-difenil-éterek  (PBDE)
égésgátló  anyagok  megtalálhatóak  például  műanyag  borítású  műszaki  cikkekben,
szőnyegekben, textíliákban és egyéb műanyag termékekben.
Mint látható szabályos vegyi koktél vesz körül bennünket. Az egyes anyagok hatásairól
is csak igen kevés információ áll rendelkezésre, az együttes hatások egyáltalán nem
ismertek. A jelenlegi szabályozások ugyanis nem veszik figyelembe és nem is írják elő
annak vizsgálatát, hogy miképp hatnak ránk együttesen a különböző anyagok, pedig
ismert,  hogy  a  káros  hatások  nem  csak  összeadódhatnak,  de  fel  is  erősíthetik
egymást.
Az  értékelésnél  nem lehet  figyelmen kívül  hagyni,  hogy  egy  vegyület  nem csak a
porból  kerülhet  szervezetünkbe,  hanem  például  az  élelmiszerekből.  A számítások
során jellemzően 13 kg-os gyermekkel  számoltunk,  egy 6–7 kg-os a talajon játszó
kisgyermek azonban lényegesen nagyobb kockázatnak van kitéve.
A kockázatok csökkentése érdekében a Levegő Munkacsoport azt tanácsolja, hogy ne
vásároljunk  felesleges  tárgyakat,  az  összegyűlt  port  rendszeresen  takarítsuk,
lehetőség szerint nedves törléssel.
A Levegő Munkacsoport káros vegyületekkel foglalkotó tájékoztató anyaga itt érhető el.
A felméréssel kapcsolatos háttéranyag itt érhető el: www. ….
(Levegő Munkacsoport)

Minden mindennel összefügg

Amerikai vizsgálatok szerint a műanyagadalékként, fogtömésekben, epoxigyantákban
és hőpapírokban is  használt  biszfenol-A (BPA)  az  emberi  szervezetbe is  bekerül  a
különféle termékekből.
A szervezetből gyorsan kiürülő hormonhatású vegyület hatásmechanizmusának jobb

http://levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/otthonunk_remei.pdf


megismerése érdekében amerikai kutatók azt vizsgálták, hogyan hat ez a vegyület az
élőlények szervezetére szójában gazdag, illetve azt nem tartalmazó étrend esetén.
A vizsgálat  eredményei  szerint  a  BPA egyik  hatása,  hogy  a  fiatalok  szervezetébe
kerülve  befolyásolja  a  gének  működését  az  amygdala  nevű  agyterületen,  ami
hozzájárul a szorongás kialakulásához.
A  patkányokon  végzett  vizsgálatok  során  az  állatok  egy  része  nem  kapott
étrendkiegészítést,  egy  részük  BPA-val  szennyezett,  egy  másik  csoport  szójában
gazdag tápot kapott, míg a negyedik csoport étrendjében nagyobb mennyiségű szója
és a BPA is helyet kapott. Az állatokkal annyi BPA-t etettek, hogy a vérükben a vegyület
mennyisége megfeleljen az emberekben is mérthető koncentrációnak. A feletetett szója
mennyiségét szintén úgy állították be, hogy annak egyik alkotójának, a geniszteinnek,
a koncentrációja megegyezzen a szóját gyakran fogyasztók vérében mérttel.
A BPA-val szennyezett, szójában szegény étrenden tartott állatok számottevően többet
szorontak.  A kutatók  megfigyelték,  hogy a félelemre és  stresszre  való  reagálásban
fontos  agyrészben,  az  amygdalában,  több  gén  működése  megváltozott.  Néhány
receptor  génjének  megváltozott  működése  miatt  módosult  a  társas  viselkedést  is
befolyásoló  oxitocin  érzékelése  a  szervezetben.  A  szójában  gazdag  táplálékot
fogyasztó állatoknál nem észleltek hasonló elváltozásokat.
Az hogy a hormonális rendszert befolyásoló fitoösztrogéneket tartalmazó szója, milyen
módon szüntette meg a BPA károsító hatását nem derült ki a vizsgálatokból.
Az eredeti cikk itt érhető el.
A vizsgálatok tudományos igényű leírása itt olvasható.
(North Carolina State University)

További szigorítást szeretnének a dán fogyasztóvédők

A dán  környezetvédelmi  miniszter  augusztusban  jelentette  be,  hogy  –  a  világon
elsőként  –  betiltja  négy  kockázatos  ftalátvegyület  felhasználását  a  használati
tárgyakban.  A Dán Fogyasztóvédelmi Tanács (Danish Consumer Council)  és a Dán
Ökológiai Tanács (Danish Ecological Council) felhívást intézett az ország egészségügyi
miniszteréhez, hogy a tilalmat terjesszék ki az orvosi eszközökre is.  Hiszen ezek a
hormonális  hatású  vegyületek  –  a  vértároló  tasakok  és  katéterek  mellett  –  még a
koraszülött ellátására használt eszközökben is megtalálhatóak.
Rasmus Kjeldahl a Dán Fogyasztóvédelmi Tanács igazgatója szerint problémás, ha a
legérzékenyebb  emberek  szervezetébe  közvetlenül  juthatnak  be  olyan  anyagok,
amelyek  megzavarhatják  a  hormonrendszer  működését.  Érthetetlen  lenne,  ha  a
használati tárgyakban a kockázatok miatt nem felhasználható vegyületeket továbbra is
alkalmaznák a betegek szervezetébe kerülő műanyagcsövek gyártásakor.
A  tilalmat  lehetővé  tenné,  hogy  a  piacon  már  versenyképes  áron  elérhetőek  a
ftalátmentes orvosi termékek. Egyes egészségügyi intézmények önkéntesen döntöttek
a kockázatos anyagokat tartalmazó eszközök kiváltásáról.
A civil szervezetek levele itt érhető el.
(The Ecological Council)

Vegyi kockázatot jelentenek a szélkerekek

A  környezetkímélőnek  tartott  megújuló  energiaforrást  hasznosító  szélkerekek
előállítása és használata elgondolkodtató környezeti terhet jelent.
Egy-egy 3 megawattos szélturbina gyártásához két tonna ritkaföldfém felhasználása
szükséges.  A  jellemzően  kínai  külszíni  bányákból  származó  alkotót  hatalmas
energiafelhasználással és környezetkárosítással gyűjtik össze.

http://www.ecocouncil.dk/1.5/releases/articles-pressreleases/chemicals/1972-ban-phthalates-in-medical-devices
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0043890
http://news.ncsu.edu/releases/wms-patisaul-amygdala/


A szélkerekeket  polikarbonátból  készítik.  Ezen  műanyag  egyik  fő  alkotója  a  széles
feléhasználási  körű  (pl.  hőpapír,  fogtömény,  epoxigyanták)  biszfenol-A  (BPA).  A
hormonhatású  vegyületet  a  kockázatok  miatt  már  nem  lehet  felhasználni  a  világ
számos térségében – így az EU-ban sem – a cumisüvegek előállításához.
Egy 1,5 megawattos szélkerékhez összességében 10 tonna BPA-t  tartalmazó lapát
szükséges,  ami  a  környezeti  viszontagságok  miatt  folyamatosan  szennyezheti  a
környezetet a kockázatos vegyülettel.  A lapátok használhatatlanná válása után azok
újrahasznosítása,  ártalmatlanítása  nem  megoldott,  így  hosszú  távú  kockázatot
jelenthetnek.
A  Levegő  Munkacsoport  szerint  az  energiatermelés  környezeti  kockázatainak
csökkentéséért  nem  az  erőművi  beruházásoknál  kell  tenni,  hanem  a  fogyasztók
szintjén.  Tudatos és takarékos energiahasználattal  jelentős mértékben csökkenthető
egy lakás, vagy intézmény energiafelhasználása. A fenntarthatóság és a takarékosság
szempontjából  a  legfontosabb,  hogy  csak  olyan  műszaki  cikkeket  vásároljunk,
üzemeltessünk,  amelyekre  valóban  szükségünk  van!  Nézzünk  utána  az  egyes
eszközök energiafogyasztásának! Figyeljünk arra, hogy sok termék (pl. TV-adapterek,
mobiltöltők) jelentős energiát használ készenléti állapotban (stand by üzemmódban) is!
Ha  kiaknáztuk  a  fentiekben  rejlő  lehetőségeket,  akkor  érdemes  elgondolkozni  az
elavult eszözeink takarékosabbra cserélésében, de akkor is vegyük figyelembe, hogy
egy  A++-os  szobányi  hűtőszekrény  lehet,  hogy  több  energiát  fogyaszt,  mint  egy
lényegesen kisebb, de valamivel rosszabb minősítésű darab. 
Az eredeti cikk itt érhető el.
Az  energiatakarékossággal  kapcsolatos  további  tanácsok  a  Tudatos  Vásárlók
Egyesületének, iletva a Kosár magazinnak a honlapján érhetőek el.
(countylive.ca)

Az ENSZ a mesterséges vegyületek kockázataira figyelmeztet

Az ENSZ tanulmánya szerint a fejlődő országokban egyre nagyobb kockázatot jelent a
vegyipar  térnyerése.  A mesterséges anyagok biztonságos kezelése nem pusztán a
környezetet kíméli, hanem gazdasági előnyökkel is jár.
Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) jelentése szerint a kormányok és a
vegyipari  szereplők mielőbbi  együttműködésére van szükség az egészségügyi  és a
környezeti kockázatok csökkentése érdekében.
A kockázatokat  fokozza,  hogy a  fejlett  országokból  a  vegyipari  termékek gyártása,
felhasználása és ártalmatlanítása gyakran a gyengébb környezetvédelmi előírásokat
alkalmazó fejlődő országokba kerül.
A  jelentés  kiemeli,  hogy  a  Szaharától  délre  fekvő  afrikai  országokban  nagyobb
költséget  jelent  a  növényvédőszer-mérgezések  hatása,  mint  a  térség  alapvető
egészségügyi ellátására (a HIV/AIDS támogatásokat számításon kívül hagyva) adott
nemzetközi  támogatás.  Becslések  szerint  2005  és  2020  között  a  mérgezésekkel
összefüggő költségek a térségben elérhetik a 90 milliárd dollárt.
A vegyipari  termékek  megfelelő  kezelésével  az  ökoszisztéma  védelme  és  a  zöld
technológiák fokozodó fejlesztése mellett jelentősen csökkenthetők a pénzügyi és az
egészségügyi költségek.
A globális  fenntarthatósági  kérdésekkel  foglalkozó  Rio+20  konferencián  részt  vevő
országok  megerősítették  azt  a  szándékukat,  hogy  fellépnek  az  illegális
hulladékelhelyezés ellen és elősegítik az újrahasznosítást és azt, hogy a kockázatos
anyagokat biztonságosabb alternatívákkal váltsák ki.
Világviszonylatban – évente több mint egymillió elhalálozást okozva – az öt fő halálok
egyike az iparban és a mezőgazdaságban használt vegyületek okozta mérgezés.
A közlemény itt érhető el.

http://www.unep.org/newscentre/default.aspx?DocumentID=2694&ArticleID=9266
http://www.kosarmagazin.hu/inet/kosar/hu/cikkek/2011/szept12/tippek.html
http://tudatosvasarlo.hu/rovat/31
http://tudatosvasarlo.hu/rovat/31
http://countylive.ca/blog/?p=27432


(UNEP)

Kérjük, hogy a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeit, illetve le- és feliratkozási szándékát
a reach@levego.hu e-mail címen jelezze!

A  hírlevél  megjelenése  a  KEOP-6.1.0/B/11-2011-0094  számú  pályázat  keretében
Európai  Unió  támogatásával,  az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alap
társfinanszírozásával valósul meg.


